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DAMALS

Tam, kde se dříve kouřilo z huti a tavilo se sklo, teče 

potok a stojí les. V křišťálové vodě pod kamenným můst-

kem leží pár střepů, zbytek starého hrnce, rozbitý talíř. Ti 

lidé zde mluvili jinou řečí, ale nebyli to cizinci. Damals, 

kdysi, ale to už je dávno. Věci a místa měly svá jména. 

Damals, jak si nepostesknout, když se nedovolám ani toho 

posledního. A přesto se sem vracím rád a zírám do průz-

račných tůní, nad něž není jasnějších. Větru naslouchám, 

co šeptá a vypráví, poselství větru naslouchám. A vodě 

naslouchám, která si teče jako kdysi, damals. 

Josef Kroutvor: Bukvova hůl: zápisky a pověsti z Novohradských hor, 2020

F
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ROZMLAUWÁNÍJ O CESTĚ DO WÍJDNĚ 
UNTERREDUNG VOM WEG GEN WIEN

Posel Jakeš a Kmotr Martin. / Der Bot Jeckel und Gefatter 

Merten.

Jakeš: Můg milý příjteli/ powěz mi/ kudybych k Wíjdni 

gíjti měl?

Mein lieber freundt/ ich bitt dich/ sag mir/ wo ich auff Wien 

zu gehen sol?

Martin: Já newíjm kudyby gíjti chtěl/ gest dwoge cesta/ 

gedna xxxvj. mil.

Ich weiß nicht wo du dahin gehen wilt/ es seind zweyerley 

oder zween weg/ der ein 36. meil.

Gestliže tau gíjti chcess/ tehdy z Prahy na Brod musýss 

gíjti / tam máss iiíj. míjle.

Wo ferr du den Weg gehen wilt/ so must du von Prag auff 

Brod zu gehen/ dahin hast du 4. meil wegs.

Jakeš: Kde pak dále?

Wo dan weiter hin?

Martin: Tři míjle do Kolíjna.

Drey meil gen Köln.

Z Kolíjna dwě míjle do Cžáslawě.

Von Köln zwa meil gen Zschaslaw.

Z Cžáslawě pět mil do Německého Brodu.

Von Zschaslaw 5. meil gen Deutschen Brod.

Z Německého Brodu dwě míjle do Polný.

Vom Deutschen Brod 2. meil gen Poln.

Z Polný pět mil do Třebíjče.

Von Poln 5. meil gen Třewitz.

Z Třebíjče dwě míjle do Morawských Buděyowic.

Von Třewitz zwo meil gen Merherischen Budweiß.

Z Morawských Buděyowic tři míjle do Znogma.

Von Merherischen Budweiß drey meil gen Znaym.

Z Znogma čtyry míjle do Holoprunu.

Von Znaym 4. meil gen Holoprunn.

Z Holoprunu ssest mil do Wíjdně.

Von Holoprunn 6. meilgen Wien.

Tak gest xxxvj. mil do Wíjdně z Prahy.

Also sein 36. meil wegs von Prag gen Wien.                                                              

Pakli chcess druhau cestau gíjti/ ta neníj tak daleká.

Oder wilt du den andern Weg gehen/ der ist nicht so weit.

Jakeš: Kolik gest mil?
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Wie viel seinds meil?

Martin: Počíjtagíj xxxj. míjli.

Man rechnet 31. meil wegs.

Jakeš: Kudy pak mám gíjti?

Wo solt ich den hin gehen?

Martin: Půgdess nayprwé z Prahy dwě míjle do Králowy 

Wsy/ neb Gesenice.

Gehe erstlich von Prag zwo meil wegs zu der Königin dorff.

Odtud tři míjle do Benessowa.

Von dannen drey meil gen Beneschaw.

Z Benessowa dwě míjle do Wlassymě.

Von Beneschaw zwo meil gen Vlaschin.

Z Wlassymě tři míjle do Hořepníjka.

Von Vlaschin 3. meil gen Herdings.

Z Hořepníjka dwě míjle do Peldřimowa.

Von Herdings 2. meil gen Pilgrams.

Z Peldřimowa dwě míjle do Počátek.

Von Pilgrams 2. meil gen Potschatcken.

Z Počátek gedna míjle do Studeynu.

Von Potschatcken ein meil gen Studein.

Z Studeynu dwě míjle do Slawonic.

Von Studein 2. meil gen Clawins.

Z Slawonic tři míjle do Trnáwky.

Von Clawins 3. meil gen Tirnaw.

Z Trnáwky tři míjle do Pulkawy.

Von Tirnaw 2. meil gen Puckaw.

Z Pulkawy tři míjle do Holoprunu.

Von Pulckaw 3. meil gen Holoprun.

Z Holoprunu tři míjle do Sstokrawy.

Von Holoprun 3. meil gen Stockeraw.

Z Sstokrawy tři míjle do Wíjdně.

Von Stockeraw 3. meil gen Wien.

To učiníj xxxj. mil.

Das macht 31. meil wegs.

Jakeš: Děkugiť můg milý příjteli z takowého přátelstwíj.

Ich danck dir dieser freundschafft mein lieber Freundt.

Ich danck dir dieser freundschafft mein lieber Freundt.

Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu: Knížka v českém a německém jazyku 
složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti 
učiti se měl, 1540
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POPSANÁ JEDLIČKA

U vysokého smrku, U černého pařezu, U hluboké tůně,  

U studené Vltavy a podobně. Tato jména neoznačují 

osady nebo dokonce hostince, které mívají podobné 

názvy na štítu, nýbrž docela obyčejná místa v lese, která 

zdůrazňují, aby vynikly určité linky a směry, jimiž se lze 

řídit v rozlehlých hvozdech bez cest a cestiček. Ta jména 

si nejčastěji vymysleli myslivci a podloudníci podle 

velmi nápadných předmětů na těch místech. Tak se také 

jedna velká část lesa, ležícího na české straně, nazývá  

„U popsané jedličky“. Jedlička se říká jedli, která nesmí 

být větší, než co by ji objal jeden muž. Na tomto místě 

však už není jedlička, nýbrž obrovský a velmi starý strom  

s mohutnými větvemi, drsnou, rozpraskanou kůrou  

a mocnými kořeny zaťatými do země. U jejího kmene 

je pár pravidelných a nepravidelných kamenů, které tam 

leží snad náhodou, ale vypadají, jak kdyby je tam někdo 

položil. Přívlastek „popsaná“ dostala jedle asi pro tu 

spoustu srdcí, křížků a jmen a jiných značek, jež byly 

dávno vryty do jejího kmene. Samozřejmě byla kdysi 

jedličkou a někdo tenkrát vyřezal jméno do její jemné 

kůry. Okorávající značky podnítily někoho jiného, aby  

k nim něco připsal, a tak to šlo dál. Jméno a zvyk zůstaly. 

Popsaná jedlička nyní stojí uprostřed tichého lesa. V tom-

to hvozdu, který se stáčí na rakouskou stranu, otevírá se 

jasné údolí. Na jednom místě vyčnívají skály, kdežto na 

druhé spadají hluboko a strmě dolů, tvoří téměř čtyřhran-

né sloupy a na jejich úpatí je mnoho drobného kamení. 

Cesta k ní z jiné strany vede i lukami, která jsou za blaty, 

skrze hustý a spletitý porost, kudy už člověk dlouho 

neprošel a ani neprojde. Ze shora je krajina jako šedá 

tkanina a rybníky jsou v ní jak světla. Jednoho večera 

už šero rozprostřelo po kraji závoj tmy. Strom se tyčil 

vysoko do večerní oblohy a kreslil do ní své špičaté zuby. 

Večer už značně pokročil, žebroví stromů a rostliny v té 

době už suché, ani země už nebyly k vidění, jen sem tam 

probleskl vlhký bod nebo slabounký pramének vody. Ale 

nakonec i to zmizelo a rozhostila se neproniknutelná tma, 

v níž všecko utichlo. Té noci se stalo něco podivného, 

okolí stromu se stále více rozjasňovalo, takže se jeho 

obrysy zřetelně rýsovaly a daly by se rozeznat. Strom byl 
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tak vysoký, že dosahoval k nebesům a až k nebesům se 

rozlévala záře kolem jeho větví.  Vysoko na nebi byl  

v jeho koruně obraz Panny Marie jako je v kostelíku 

u Dobré vody, byla zřetelná její tvář a výraz. Na hlavě měla 

korunu, z prsou jí čnělo sedm mečů a na klíně spočíval 

ukřižovaný syn. V ruce měla kytičku květů, z níž visely 

dolů stuhy, na sobě měla odstávající hedvábné roucho  

s třpytivými penízky, s vyšívanými květinami a vetkaný- 

mi stonky. Její tvář se dívala velice přísně dolů. Srpek 

měsíce stál přímo nad stromem, takže větve svítily a mezi 

nimi se linuly pruhy světla. Jedle se náhle zmenšila, stala 

se jedličkou a z jejich obrazců vytvořených lidmi prýštila 

sladká míza vábící noční hmyz. Úsvit na sebe nenechal 

dlouho čekat.

Adalbert Stifter / Lukáš Jiřička: Popsaná Jedlička, 1846/2022

H
Ir
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Úplný abecední seznam strašidel, bytostí přírodních  
a nejrozmanitějších specter

Aéllo, AgelAsticus Anthropofobus, l’Agnéu negre, AlrAune, 

AmonokefAl velgAris, AmphysbAenA, Amorphus AquAe, Anon-

ymus Antrhropothérie, ApsArásA, ArmoránA, Arnošt tlustý, 

Asové, Asurové, Atis

BaBa Jaga, Bacaliště, BamBaroucho, BarBan, Bergmänchenn, 

Bezhlavý Jezdec, Běsové, Bludička, Bílá paní, Bosorky, 

BrundiBár, BuBák, BumBrlíček, BurdelJak, ButaJští stínové, 

Bzdík 

cAnis prognAthA, lA cAno, centipedA, ceryornis spArtol, cim-

rhAxl, courAvá strAšidlA, crepitus cyAnosA, cvendy

demodexa tristimaniae, démonové norníci, diBlík, diBlík 

domácí, divous, divoženka, domovníček, duch skalní, duchové 

šprtní, duchomor, důlní muž, dupálek, dušní ženka, 

elf, eryneje, escArinche, 

fAjeršAjbA, fAstrisolgA, felsenrAuber, feminA imputAbilitA, 

Femina polymastis, Femina restagnata, Foundry, Flusožeři, 

freyA, furie

gArAmAudo, gnomové, gripA, gripet, grynschimmel, 

gvozdeňzuBa, 

harpyJe, hasterman, haveď, havětník, helianthus apricus, 

heJhadlo, hlava ukrutná, hnoJník, holanďan Bludný neB lítací, 

holotáta, homo melomelus, hřmotící duchové, húkalka, 

la chaucho - viéio, chřístek loptoš, chvoJka čert, 

ibliz, incubus, incubus risorius, 

Jaga Bůra, Jasmine, Jamík, Jemináček, Jeskyňky, Jezidové, 

Jezyňky, JežiBaBa, Jiskrák, Jupiterník, 

kAAporA, káporA, kArnet, kikomorA, klekánice, kloster-

schreck, knivka, kohout ohnivý, kolduna, koBold, kostní 

strašidla, koule ohnivá, kovlad, krakonoš, krňas, krvavá 

Jeptiška, křístek, kuga, kuJeBa, kuraceJ noha, kútnice, 

kyBele, kvílnice, 

lAccerAtor AgriothymiAe, lAmie, lAmpyrins pAsifes, lArové, 

lechové, lemurové, lemur somnusus, lešiJe, lesní ženky, la 

lih, li drA, šArkAni, li trévo, lisici, lochmAn, loktibrAdA, 

loptoš, lou chin, luBla, luční ženky, luďci, lunator, lupus 

rAptus, luzrmon, 

mAchometánské strAšidlo, mAmoluk, mAmun, mAnAs, 

maňasové, mandragora, maník, manus premier, manus 

vernum, mara rupa, markaláB, marman, maštalníci, matina 

stimulate, mátonoha, mavka, medusa, medvěd ohnivý, megera, 

meluzina scelerata, měsíčník, michi holandský, močálnice, 

mondmännchen, mordovíni, mořena, morkoláB, morlok, mo-

ras, morák, morous, mrdoFůs, mrtvolník, mukové, mumulit 

stertor, můra, můřinožka, mužík z pokřínu 

naJády, nareidy, nátka, neptuníci, ničníci, nixa, noctamBulus 

polyonymius, noha pták, norník, nyčnice, nyxa, nymFy, 

odaBa, ohniváci, ohnivý pes, ohnivý muž, ohnivý pták, 

ochechule, olax, ozora, ozrúta, 
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pAbouci, pAcholAtA zAmordovAná, pAn, pAntAgruel, pAri 

proserpinae, paJrlandsmönch, parkové, parva talipes, pačert, 

pašotek, pavor nocturnus, pekelní psi, penates domest., penáti, 

perchta, peri gratissima, permoníci, pes černý, picolodeus, 

pidimužíci, phaun, phylostema mystica, philalethe astral salti-

gradae, phora cempestra, planetoidi, pleJtvák, plevci, plivník, 

ploskochodec, poilnoir terrible, podophryA nocis, polednice, 

poledníče, polyadelphia Buttaii maior, pochvist, polyFagistos 

sAlivAntiA, polyomnAtA, poltergeister, posthumus desiderAtus, 

potopelnyk, prasátníci, prašivec, pretaiové, prenatha mystica, 

proselachii python, psánčata, psohlav, pták ďáBel, pučinel, 

puchník, pularda sucuBa, pygmeye, 

rAkšAsové, rArAch, rAráškové, rAistAjflové, risorius incubus, 

roděnice, rostigman, rusalka, ryBrcoul, rytíř s hlavou

salamandry, samata, samoduočka, samosyni, satire, satyr 

ceryonis, sAtyrus sylvis, sAtyrus etymologiensis, secutor 

lumen, skalní duch, skariFicantor rugitus, skelet vodní, skřet 

lesní, skřet potoční, skřet skalní, skřet šváBský, skřítek, 

skinFax androgine, skokouni, sliBka, slinník, smrtholka, 

smraďoch, sluněčník, sordet cyanosa, speichelFresser, spectra 

polycheziae, spukgeist, starica, stínorožec, stigmata ten-

eBBrae, stonožník, stryga, stryges, strzyga, stupka, suka, 

sucubA, sychrové, syrAenA pretentious, sylfy, sympus mono-

pus, stymfAl, strix, svodák, svodnice, subterrAetus, šArkAn, 

šiBrová, škratka, škroBotník, šlundra, štíra, šustové, šotek, 

šotek lesní, 

tarantela mystica, taraska, tarvas meniscus, tayFlšpígl, 

tatrman, tažasú, tlustý arnošt, topolník, toplec, toplice, 

toplenyk, třas, trigonocephalos segmento, triton domesti-

cus, trpaJzlík, trpaslíci, 

ugolín, ulFur polygnatus, umrdlec, umrlý s kůlem, undiny, 

upír, váBník, 

vAju, vAlibog, vAlibuk, vAlihorA, vAlkolAk, vAmpyr, vAnové, 

varkolak, varpas, ventus, velis, verpeJa, věštík, větřnilka, 

větronošové, víla, viJ, vidarové, virago, vir domesticus, vir 

scotolemon, vir sAxeus, vir simplex, vir torpidus, vlkodlAk, 

vodník, vodní ženky, všeckoJedec, všežral, 

WAlkoláb, Windgeist

zamordovanci, zámorka, zBaniJe, zBerBa, zemníci, zly-dni, 

zmetci, zmok, zmrhalka, zolotaJa, zrůdník, zrzavý dick, 

zteklice, žrout
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Josef Váchal: Přírodopis strašidel, 1924
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DIE REISE

Pouť, chůze, překračování hranic, pomalý posun krajinou nemusí 

být jen cestou domů, ale i cestou k sobě samým. Kráčíme známými 

poutními cestami, ale také společnou rakouskou a českou historií, 

procházíme sedimenty naší společné kulturní paměti stejně jako jsme 

inspirováni texty, legendami a pohádkami, které formovaly či reflek-

tují náš středoevropský region (Franz Kafka, W.G. Sebald, Claudio 

Magris, Franz Josef I. Jakub Deml, Josef Kroutvor, Josef Váchal, 

Jürgen Serke nebo autor krvavých románů, temný romantik Heinrich 

Spiesse). 

Scénická mapa vnímání krajiny, příběhů, které jsou v ní ukryty a stop, 

které jsou do ní vepsány. O tom, kdo všechno prošel přes hranici a co  

se zde odehrálo za příběhy. Na místě, kde kdysi sváděli husité boje 

s katolíky a ještě nedávno zněly písně Falca, vše zarůstá náletovým 

křovím. Žádná cesta není přímá, je plná bludných kamenů, ran a za- 

stavení, zvlášť když staré mapy už neplatí. Autorská bilingvní insce-

nace vznikla ve spolupráci Terénu a Landestheater Niederösterreich  

v Sankt Pölten.

Eine Reise, Schritte, eine Grenzüberschreitung, eine langsame Bewe-

gung durch die Landschaft müssen nicht nur einen Heimweg, sondern 

auch einen Weg zu sich selbst bedeuten. Wir schreiten auf den bekan-

nten Pilgerwegen, und auch durch die gemeinsame tschechisch-öster-

reichische Geschichte. Wir gehen durch die Sedimente von unserem 

gemeinsamen Kulturgedächtnis ebenso wir inspirieren uns von Texten, 

Legenden und Märchen, die unsere mitteleuropäische Region formiert 

oder widerspiegelt haben (Franz Kafka, W.G. Sebald, Claudio Magris, 

Franz Josef I. Jakub Deml, Josef Kroutvor, Josef Váchal, Jürgen Serke 

oder Heinrich Spiesse, ein düsterer Romantiker und der Autor von den 

blutigen Romanen). 

Eine performative Landkarte der Wahrnehmung von einer tschechisch-

-österreichischen Landschaft, ihren verborgenen Geschichten und 

Spuren, die dort hinterlassen wurden. Es ist über alle, die die Gren-

ze überschritten haben, und darüber auch, welche Geschichten sich 

dort abgespielt haben. Auf dem Ort, wo einst Hussiten mit Katholiken 

gekämpft haben und vor kurzem Lieder Falcos geklingelt haben, ist 

alles mit dem Gestrüpp bewachsen. Da gibt es keinen direkten Weg, 

nur viele Irrwurzeln, Wunden und Pilgerstationen. Vor allem, wenn die 

alten Karten nicht mehr gültig sind.
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